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З А П О В Е Д 

№ 776/09.04.2021 г. 

 Гр. Стара Загора  

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и в изпълнение на Заповед № РД-01-220 от 

08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването и Решение № 72 от 26.01.2021 г. на 

Министеркия съвет за удължаване на срока на обявената в страната извънредна епидемична 

обстановка и значителното покачване на заболеваемостта от COVID-19 на населението  

Н А Р Е Ж Д А М : 

І. В изпълнение на Точка І.5 от Заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г. на министъра 

на здравеопазването и въведените временни противоепидемични мерки на територията на 

страната, считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. да се преустанови присъственият учебен 

процес в Тракийски университет гр. Стара Загора. 

ІІ. Считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. учебните занятия да се провеждат 

неприсъствено, като се използват всички форми на електронна среда. За посочения период 

се допуска присъственото провеждане на: а) практически занятия, обучения и изпити по 

практика на студенти, специализанти и докторанти; б) семестриални изпити, които 

включват практическа част и не могат да бъдат проведени ефективно в електронна среда – 

при използване на не повече от 30 % от капацитета на помещението, в което се провеждат 

и при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за 

лице; в) държавни изпити и защити на дипломни работи, което да се извършва по преценка 

на Ръководителите на структурните звена при строго спазване на утвърдените от здравните 

органи противоепидемиологични мерки и стандарти. 

ІІІ. Възлагам на Ръководителите на структурните звена да направят необходимата 

организация за провеждане на учебния процес от разстояние, практическите обучения и 

изпити за посочения период, като сведат настоящата заповед до знанието на студентите, 

докторанти и специализанти и всички други заинтересовани лица за сведение и изпълнение. 

ІV. Настоящата заповед влиза в сила от 12.04.2021 г. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.-ректорите по УД и АСД. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за 

сведение и изпълнение. 

 
 
 
 
 
 
 
ДОЦ.Д-Р ДОБРИ ЯРКОВ 

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора 

http://www.unisz-iso.org/

